
1 

 

FMP - pravidla publicity projektu 

Každý příjemce dotace z Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika je povinen informovat 

veřejnost o tom, že jeho projekt je nebo byl financován z prostředků EU a konkrétně z fondu EFRR.  

 

 

 Variantu Grayscale resp. monochromatickou variantu lze použít jen v odůvodněných případech. 

 

 

 

 

 

 

Loga programu ve formátech JPEG a EPS jsou k dispozici ke stažení na stránkách www.at-cz.eu.   

Logo programu musí být použito s bílým podkladem - bílý obdélník je součástí loga. Velikost loga 

programu musí být zvolena tak, aby veškeré informace byly čitelné. Podoba loga nesmí být změněna.  

Použití dalších log  

Chtějí-li projektoví partneři vedle loga Programu použít i další loga (loga projektových partnerů / 

organizací apod.), platí pravidlo, že znak EU musí mít minimálně stejnou velikost (na výšku nebo 

na šířku) jako největší z dalších použitých log. Z toho důvodu je doporučeno, aby kromě loga 

Programu byl pro dodržení tohoto pravidla zveřejňován ještě samostatně znak EU (znak EU = vlajka + 

text Evropská unie). 

Webové stránky příjemce  

V případě, že partner projektu má vlastní internetovou stránku své organizace, musí na vhodném 

místě (například odkazem "Naše projekty") umístit krátký popis projektu. Tento popis musí být 

přiměřený rozsahu podpory. Měl by obsahovat cíle a události a vyzdvihnout finanční podporu ze 

Výdaje na publicitu projektu lze zahrnout do způsobilých výdajů, pokud byly naplánovány v rozpočtu 

projektu.  

Pravidla pro propagaci projektů financovaných v rámci Programu se řídí především přílohou XII oddílu 

2.2 Nařízení (EU) 1303/2013 a Nařízením 821/2014, čl. 3 – 5 a přílohou II, kde je definována technická 

specifikace publicity.  

Logo Programu  

Veškerá informační a propagační opatření, které účastník projektu zveřejní, musí obsahovat logo 
programu.  

 Příjemce je povinen uvádět kompletní logo (v jedné ze tří jazykových mutací) v barevné variantě.  

 Nekompletní logo (bez odkazu na fond EFRR) lze použít pouze u malých propagačních předmětů. 
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strany Evropské unie. Na stránce, na které bude popis projektu zveřejněn, musí být umístěno logo 

Programu v barevném provedení, které se zobrazí ihned po otevření této stránky v okně prohlížeče 

digitálního přístroje tak, aby uživatel nebyl nucen přesunout se na spodní část této stránky. To 

znamená, že nemusí být publikováno na úvodní stránce organizace.  

Projektoví partneři jsou povinni realizovat následující opatření:  

 Po celou dobu realizace projektu umístit alespoň jeden plakát (minimální velikost A3) s 

informacemi o projektu, který zdůrazní finanční podporu z Programu, a to na vhodném, snadno 

viditelném a veřejnosti přístupném místě. Plakát je nutné umístit na místě realizace projektu 

(jeden plakát pro projekt je dostačující). Pokud není možné umístit plakát v místě realizace, plakát 

je možné vyvěsit v sídle vedoucího partnera. Pokud příjemce realizuje více projektů 

financovaných z jednoho programu, je možné použít jediný plakát o minimální velikosti A3.  

 Zvolit vhodnou formu propagace odpovídající charakteru projektu tak, aby bylo zajištěno, že cílové 

skupiny budou informovány o tom, že projekt je realizován v rámci Programu.  

 V případě seminářů a školení musí být výše zmíněné požadavky uvedeny na pozvánkách, v 

prezentacích, na seznamech účastníků, složkách, plakátech atd.  

Příklady správného zajištění publicity:  

 Tištěné výstupy – publikace, brožury: Uvedení loga Programu na titulní straně, nikoli uvnitř 

brožury nebo na poslední straně.  

 Ostatní tištěné materiály – letáky, plakáty, pozvánky, diplomy, osvědčení atd.: Uvedení loga 

Programu na úvodní straně.  

 Webové stránky: Viditelné uvedení loga Programu na stránce, kde se o projektu píše (v záhlaví 

webové stránky).  

 Elektronické výstupy projektu, fotografie: Uvedení loga Programu na obalu CD, i na 

samotném CD.  

 Kulturní a sportovní akce, výstavy, soutěže, konference, semináře: Vyvěšení vlajky EU v 

místě konání akce Uvedení loga Programu na doprovodných materiálech (tj. např. materiály pro 

účastníky, prezentace, seznamy účastníků).  

 Rozcestníky, směrové ukazatele (netýká se dopravních značek): stačí uvést logo Programu na 

sloupku, nálepka s logem Programu musí být umístěna vodorovně, nikoli svisle. 

 Tiskové zprávy: Odkaz na program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika. Tato 

povinnost se v rámci zajištění publicity týká pouze partnerů projektu. Pokud někdo další převezme 

informace z tiskové zprávy, nemá povinnost zveřejňovat všechny povinné náležitosti publicity EU.  

 Audiovizuální materiály – filmy, videa, filmové spoty atd.: Logo Programu musí být uvedeno 

viditelně  

 

Publicita se posuzuje na základě těchto hledisek:  

 z hlediska jednotlivých výstupů projektu – výstupem projektu se rozumí vše, co slouží k naplnění 

cílů projektu (např. vydaná publikace, mapa, kulturní akce, školení …). Projekt může mít více 

výstupů a v tom případě se povinná publicita posuzuje u každého samostatně. Cílem je posoudit, 

zda byla veřejnost či účastníci akce informováni o zdrojích financování daného výstupu projektu a 

pokud ano, zda tyto informace splňovaly veškeré náležitosti povinné publicity;  

 z hlediska jednotlivých prostředků (nosičů) publicity – prostředkem publicity se rozumí např. 

plakáty, letáky, pozvánky apod., tj. předměty, jejichž cílem je upoutat pozornost veřejnosti a 

potenciálních účastníků k danému projektu, resp. jeho dílčí výstupy. Posuzuje se, zda tyto 

prostředky publicity obsahují veškeré náležitosti povinné publicity;  
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 z hlediska propagačních předmětů – propagačním předmětem se rozumí předměty, které nejsou z 

hlediska naplnění cílů projektů nezbytné, ale jejich přidaná hodnota spočívá v posílení povědomí o 

projektu. Mezi propagační předměty patří např. psací potřeby, trička a jiné oděvy, tašky, 

cukrovinky, atp. Kromě nezbytného vztahu k projektu se pro uznatelnost výdajů posuzuje, zda 

propagační předměty obsahují veškeré náležitosti povinné publicity.  

 

 

 

Postup při nedodržení povinné publicity  

V případě nedodržení pravidel publicity bude partner na nedostatky upozorněn Kontrolorem a 

požádán o jejich odstranění (pokud je v daný okamžik ještě možné nedostatky odstranit). V případě, 

že partner nedostatky neodstraní, nebo pokud již není možné nedostatky odstranit, vyměří Kontrolor 

sankci.  

Výše sankce bude záviset na rozsahu nedodržení pravidel publicity (tj. zda např. publicita chybí zcela 

nebo chybí některé povinné náležitosti, tj. je nekompletní, nebo nesplňuje některé technické 

parametry – např. barevné provedení).  

Pro účely sankcí jsou porušení pravidel publicity rozdělena do 3 kategorií:  

 publicita úplně chybí – tj. nejsou provedena žádná z povinných opatření, která mají informovat o 

finanční podpoře z programu;  

 publicita je nekompletní – opatření zajišťující informovanost o finanční podpoře z programu jsou 

provedena, ovšem neobsahují veškeré náležitosti, které jsou stanoveny v čl. 2.2, přílohy XII, 

nařízení (EU) č. 1303/2013 rozšířené o požadavky programu;  

 publicita není v souladu s předpisy – opatření zajišťující informovanost o finanční podpoře z 

programu nesplňují náležitosti uvedené v čl. 4 a 5 nařízení (EU) č. 821/2014 a příloze II tohoto 

nařízení, tj.:  

o nejsou dodrženy grafické standardy a pravidla pro barevné provedení loga;  

o nejsou dodržena pravidla pro umístění loga;  

o nejsou dodržena pravidla týkající se velikosti loga a v případě dočasných informačních 

tabulí a stálých vysvětlujících tabulí pravidla týkající se podílu plochy, kterou mají 

informace o projektu vč. loga zaujímat.  

Výše sankce se stanovuje z celkových způsobilých výdajů, které na daný výstup projektu / prostředek 

publicity / propagační předmět byly přímo vynaloženy, a může být podle závažnosti pochybení 

stanovena až ve výši 100%. Např. pokud je výstupem projektu uspořádání semináře, bude se sankce 

stanovovat z celkových výdajů vynaložených na uspořádání semináře.  

Dodržování povinné publicity v denním tisku a v TV / rozhlasovém vysílání je sankcionováno pouze v 

případě, že příjemce vysílání nebo článek v tisku financuje a má tudíž jako zadavatel právo a možnost 

výsledný produkt ovlivnit. V opačném případě nebude dodržování publicity sankcionováno, a to z toho 

důvodu, že příjemce dotace nemá většinou možnost autorizace nebo ovlivnění finální podoby 

novinového článku nebo TV vysílání, které si přímo neobjednal.  

V případě, že dojde k poškození některého z nástrojů publicity cizí osobou, je příjemce povinen dát 

tento nástroj do původního stavu minimálně po dobu udržitelnosti projektu. 


